Regulamento
‘PASSATEMPO DE NATAL JUMBO CONSIGO 2016’
Por favor leia o regulamento do passatempo e os termos e condições antes de
participar no mesmo.
Os seguintes termos e condições destinam-se a regular o ‘Passatempo de Natal
Jumbo Consigo 2016” através do qual o facebook Jumbo Consigo, tem para
oferecer vales de compras no Jumbo Online.
REGULAMENTO DO PASSATEMPO
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. O ‘Passatempo de Natal Jumbo Consigo 2016” é promovido pela página
de facebook Jumbo Consigo.
2. O passatempo destina-se aos nossos seguidores maiores de 18 anos
e residentes em Portugal continental;
2.1. Não é admitida a participação de pessoas envolvidas
no desenvolvimento e realização do presente passatempo.
3. A participação no passatempo vigora na 1ª fase, entre o dia 21 de dezembro
de 2016 e o dia 4 de janeiro de 2017 e na 2ª fase entre os dias 6 e 15
de janeiro de 2017.
4. O anúncio dos vencedores ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2017.
5. Este passatempo tem duas fases distintas e terá apenas 3 vencedores mediante
critérios abaixo referidos;
6. O júri reserva-se o direito de eliminar participações que, de alguma forma,
violem o código de conduta descrito nos termos e condições abaixo referidos.
Deste modo, não serão consideradas as participações sobre as quais existam
indícios de fraude, nomeadamente através da utilização de perfis falsos ou em
que não seja possível confirmar a identidade do concorrente.
PARTICIPAÇÃO NO PASSATEMPO
Durante o período de vigência, os participantes deverão:
1. 1ª Fase - entre o dia 21 de dezembro de 2016 e o dia 4 de janeiro de 2017 Calendário de Natal. Durante 12 dias, os participantes deverão responder acertadamente a uma pergunta por dia. As perguntas, de escolha múltipla, terão 3
hipóteses de resposta cada, sendo que se errarem a resposta à pergunta, podem
tentar uma segunda vez.
2. 2ª Fase – entre o dia 6 de Janeiro de 2017 e 15 de Janeiro de 2017 Fotografia. Quem tiver acertado às 12 perguntas, terá acesso à 2ª fase
do passatempo.
O segundo desafio consiste em partilhar, fazendo upload de uma foto sob o tema
“Este momento deveria durar o ano todo”. Os participantes terão 9 dias,
de 6 de janeiro a 15 de janeiro de 2017, para partilharem a sua foto.
3. Apenas quem acertar nas 12 perguntas, terá acesso à fase seguinte
do passatempo.
4. Os utilizadores têm até às 23h59 do dia 15 de janeiro para participar.
Para além da foto ter de responder ao tema “Este momento deveria durar o ano
todo”, a qualidade e originalidade da fotografia serão tidos em consideração.
Surpreendam-nos!
5. Após o período de participação, o júri (constituído por 3 colaboradores
da Auchan Portugal Hipermercados, SA) fará uma seleção, avaliando
as fotografias enviadas. Serão atribuídos prémios para o 1º, 2º e 3º lugares.
6. Apenas será considerada uma fotografia por participante.
7. Ao participar no passatempo, o concorrente autoriza expressamente que na
página @jumboconsigo possa voltar a ser publicado o conteúdo submetido no
passatempo no facebook;
8. Não poderá ser apresentado nenhum conteúdo cujos direitos de propriedade
intelectual, não pertençam integralmente aos participantes no passatempo, sendo
estes os únicos responsáveis perante terceiros ofendidos. Serão bloqueadas todas
as fotografias consideradas inapropriadas pela organização do passatempo.

VENCEDOR
1. O vencedor será o utilizador que tiver reunido todas as condições necessárias:
a) Acertar em 12 perguntas no período de 21 de dezembro de 2016
a 4 de janeiro de 2017.
b) Partilhar uma fotografia que melhor ilustre o tema “Este momento deveria
durar o ano todo” de 06 a 15 de janeiro de 2017.
2. No final do passatempo, entre 16 de janeiro e 19 de janeiro, as participações
serão avaliadas por um júri designado pela Auchan Portugal Hipermercados, SA
e composto por três colaboradores da Auchan, que elege as participações
vencedoras de acordo com o sentido temático, estético e criativo dos conteúdos
submetidos, segundo o seu exclusivo critério. A decisão do júri é livre,
final e irrecorrível.
3. Os vencedores serão apurados e notificados no dia 20 de janeiro de 2017.
Os vencedores serão notificados através do e-mail fornecido aquando da inscrição no passatempo sobre o modo de recebimento do prémio.
4. A fotografia vencedora também será anunciada no facebook Jumbo Consigo.
5. Os vencedores têm 72 horas para responder ao nosso contacto através da
página Jumbo Consigo para receberem os prémios ou através do e-mail jumboconsigo@auchan.pt, sob pena de ser atribuído o prémio a um vencedor suplente,
designado pelo júri.
PRÉMIO
1. Os prémios deste passatempo serão atribuídos em cupões do Jumbo Online
e só poderão ser utilizados em Jumbo.pt.
1º prémio - 200 €uros por mês em compras ao longo de 12 meses,
no total de 2400 €uros
2º prémio - 100 €uros por mês em compras ao longo de 12 meses,
no total de 1200 €uros
3º prémio - 50 €uros por mês em compras, ao longo de 12 meses,
no total de 600 €uros
2. A utilização dos cupões de Compras Jumbo Online é válida até 31/12/2017
e respeitará as condições gerais inerentes ao mesmo, ou seja, possibilidade
de aquisição de bens e serviços no Jumbo Online www.jumbo.pt, não sendo
admitida a transferência do saldo para outras contas ou cartões,
nem o seu levantamento em dinheiro.
3. Os premiados com “cupões de compras Jumbo Online” que não estejam
registados em www.jumbo.pt, deverão proceder ao seu registo e, após conclusão
do mesmo, enviar um email para jumboconsigo@auchan.pt com o seu endereço
de email de registo no Jumbo Online www.jumbo.pt e NIF correspondente.
4. O valor da encomenda do vencedor, deve ser de valor superior ao vale sem
incluir o valor da taxa de serviço. A taxa de entrega será da responsabilidade
do cliente.
TERMOS E CONDIÇÕES
A participação neste passatempo está sujeita ao presente regulamento e seus
termos e condições. Significa que os participantes aceitam sem reservas
o Regulamento e os Termos e Condições. Caso não concorde com o mesmo,
por favor, não participe. O Jumbo Consigo poderá alterar estes termos
e condições a todo o momento através da revisão desta publicação. O utilizador
está vinculado a estas revisões e deverá visitar esta página periodicamente
para verificar os Termos e Condições em vigor no regulamento e às quais está
vinculado.
1. Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento e seus
Termos e Condições pode dar origem à exclusão do utilizador. Serão excluídas
da participação no passatempo, sem aviso prévio, todas as participações que
estejam numa ou em várias das seguintes condições:
• Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos;
• Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados
ou programas informáticos associados ao passatempo com o intuito de
o influenciar de forma incorrecta ou injusta para os outros participantes;
• Suspeita de utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros
artifícios técnicos (vulgarmente designados por “hacking” ou “cheating”),
permitindo participações automáticas ou de outro tipo para aumentar
as partilhas;
2. O Jumbo Consigo reserva-se ao direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar
ou prolongar o passatempo a todo o momento;
3. O Jumbo Consigo exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos
de qualquer natureza que possam dever-se à falha temporal de disponibilidade
ou de continuidade do funcionamento do passatempo, o defraudamento
da utilidade que os utilizadores possam atribuir ao mesmo e, em particular,
ainda que não de modo exclusivo, às falhas no acesso à página e envio
de respostas de participação através da Internet;
4. O Jumbo Consigo não será responsável por participações não recebidas,
não reconhecidas ou atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos
do passatempo, o mesmo sucedendo quanto às participações que não cumpram
o regulamento e seus termos e condições do passatempo;
5. Os participantes autorizam o Jumbo Consigo a divulgar o seu nome para
quaisquer fins de informação dos passatempos, sem que isso lhe dê direito
a qualquer compensação;
6. Os vencedores garantem ser os autores das fotografias enviadas e, nessa
qualidade, cedem os seus direitos de autor, bem como quaisquer outros direitos
eventualmente existentes sobre as fotografias premiadas, para que o Jumbo
Consigo as possa utilizar livremente e para os fins que entender convenientes,
sem que lhe possa ser exigida qualquer contrapartida, a título de remuneração,
compensação ou outro, não lhe sendo imputável qualquer tipo
de responsabilidade por esse facto;
7. Estes Termos e Condições estabelecem o completo acordo entre o utilizador
e o Jumbo Consigo no que respeita a este Passatempo.

